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ขอมูล ณ วันที่ 17 กันยายน 2562 

หนังสือช้ีชวนสวนสรุปขอมูลสําคัญ 
กองทุนเปดธนชาตตราสารหน้ีตางประเทศ 1Y36 

Thanachart Fixed Income FIF 1Y36 
 T-FixFIF1Y36 

กองทุนรวมตราสารหน้ี 
กองทุนรวมที่เนนลงทุนแบบมีความเสี่ยงตางประเทศ 

 

ผูลงทุนไมสามารถขายคืนหนวยลงทุนนี้ในชวงเวลา 1 ปได 
ดังนั้น หากมีปจจัยลบที่สงผลกระทบตอการลงทุนดังกลาว ผูลงทุนอาจสูญเสียเงินลงทุนจํานวนมาก 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

การลงทุนในกองทนุรวมไมใชการฝากเงนิ 
 
 

คุณกําลังจะลงทุนอะไร?

กองทุนรวมน้ีเหมาะกับใคร? 

คุณตองระวังอะไรเปนพิเศษ? 

ผลการดําเนินงาน 

คาธรรมเนียม

ขอมูลอ่ืนๆ 

บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน ธนชาต จํากัด 
การเขารวมการตอตานทุจริต (ไดรับการรับรอง CAC)
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คุณกําลังจะลงทุนอะไร?

1. นโยบายการลงทุน: 
ลงทุนในหรือมีไวซึ่งตราสารแหงหนี้ภาคเอกชนและหรือภาครัฐ และหรือหุนกูสกุลเงินตราตางประเทศท่ีเสนอขายใน
ประเทศไทย (FX bond) และหรือเงินฝาก หรือหลักทรัพยหรือทรัพยสินอื่น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื่นตามที่สํานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต.กําหนดหรือเห็นชอบใหกองทุนลงทุนได โดยจะลงทุนรวมกันทุกขณะไมนอยกวารอยละ 80 ของ
มูลคาทรัพยสินสุทธิของกองทุน  

2. กลยุทธในการบริหารจัดการลงทุน: 
กองทุนนี้จะลงทุนในตราสารหนี้ที่มีอายุใกลเคียงกับโครงการ โดยจะมีการลงทุนเพียงคร้ังเดียวและจะถือสินทรัพยที่ลงทุน
ไวจนครบอายุโครงการของกองทุนรวมนั้น (buy-and-hold fund) 

กองทุนรวมน้ีเหมาะกับใคร? 

 ผูลงทุนที่คาดหวังผลตอบแทนท่ีสูงกวาเงินฝาก และยอมรับผลตอบแทนที่อาจตํ่ากวาหุนได  

กองทุนรวมนี้ไมเหมาะกับใคร 
 ผูลงทุนที่เนนการไดรับผลตอบแทนในจํานวนเงินที่แนนอน หรือรักษาเงินตนใหอยูครบ 
 ผูลงทุนที่ตองการไถถอนหนวยลงทุนเพื่อรับเงินกอนชวงเวลา 1 ป 

ทําอยางไรหากยังไมเขาใจนโยบาย และความเสี่ยงของกองทุนน้ี

 อานหนังสือชี้ชวนฉบับเต็ม หรือสอบถามผูสนบัสนุนการขายและบริษทัจัดการ 

อยาลงทุนหากไมเขาใจลักษณะและความเส่ียงของกองทุนรวมนี้ดีพอ 
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แผนภาพแสดงตําแหนงความเส่ียงของกองทุนรวม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

คุณตองระวังอะไรเปนพิเศษ? 

โอกาสขาดทนุเงินตน

คําเตือนที่สําคัญ 
 กองทุนรวมนี้ไมไดถูกจํากัดโดยกฎเกณฑใหตองลงทุนเฉพาะในตราสารหนี้ที่มีความเส่ียงตํ่าเชนเดียวกับกองทุนรวมตลาด

เงิน ดังนั้น จึงมีความเส่ียงสูงกวากองทุนรวมตลาดเงิน 
 กองทุนรวมนี้อาจมีการลงทุนในตราสารหนี้ที่มีสภาพคลองตํ่า จึงอาจไมสามารถซ้ือขายตราสารหนี้ไดในเวลาท่ีตองการ

หรือในราคาที่เหมาะสม 
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ปจจัยความเส่ียงที่สําคัญ 
 

อันดับความนาเช่ือถือสวนใหญของกองทนุรวมตาม National credit rating  
ต่ํา                   สูง 

GOV/AAA AA,A BBB ตํ่ากวา BBB Unrated

อันดับความนาเช่ือถือสวนใหญของกองทนุรวมตาม International credit rating  
ต่ํา                   สูง 

AAA AA,A BBB ตํ่ากวา BBB Unrated
 

 
อายุเฉล่ียของทรัพยสินที่ลงทุน 
ต่ํา                   สูง 

ตํ่ากวา 3 เดือน 3 เดือนถงึ 1 ป 1 ป ถงึ 3 ป 3 ป ถงึ 5 ป มากกวา 5 ป

ความผันผวนของผลการดําเนินงาน (SD) 
ต่ํา                   สูง 

< 5% 5 – 10% 10 -15% 15 - 25% > 25%

หมายเหตุ: กองทุนนี้จดทะเบียนวนัที่ ................................. ซ่ึงทําใหไมมีผลการดําเนินงานสําหรับปกอนหนา 

 

การกระจุกตัวในผูออกตราสารรวม 
ต่ํา                   สูง 

≤ 10% 10 – 20% 20 - 50% 50 - 80% > 80%
 

 

การปองกนัความเส่ียง fx 
ต่ํา                   สูง 

ทั้งหมด/เกือบทั้งหมด บางสวน ดุลยพินิจ ไมปองกัน

 
*คุณสามารถดูขอมูลเพิ่มเติมไดที่ www.thanachartfund.com 

 

ความเสี่ยงจากการผิดนัดชําระหนีข้องผูออกตราสาร (credit risk)

ความเสี่ยงจากความผันผวนของราคาหลักทรัพย (market risk)

ความเสี่ยงจากการกระจกุตัวลงทุนในผูออกตราสาร (high issuer concentration risk) 

ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยน (exchange rate risk) 
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*คาธรรมเนียมมีผลกระทบตอผลตอบแทนที่คุณจะไดรับ ดังนั้น คุณควรพิจารณาการเรียกเก็บ
คาธรรมเนียมดังกลาวกอนการลงทนุ* 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หมายเหตุ: คาธรรมเนียมการจัดการจะสามารถระบไดเมื่อมีการลงทุนจิริง เน่ืองจากบลจ.จะคํานวณ คาธรรมเนียม
การจัดการจากอัตราผลตอบแทนของตราสาร ณ วันท่ีกองทนุเขาลงทุน 

 

 
รายการ สูงสุดไมเกิน เก็บจริง 
คาธรรมเนียมการขาย ไมมี ไมมี 
คาธรรมเนียมการรับซื้อคืน ไมมี ไมมี 
คาธรรมเนียมการสับเปล่ียนหนวยลงทนุ ไมมี ไมมี 
การโอนหนวย 53.50 บาท ตอ 1,000 หนวย หรือ

ตามอัตราทีน่ายทะเบียนกาํหนด 
ตามที่จายจริง

หมายเหตุ: คาธรรมเนียมดังกลาวรวมภาษีมูลคาเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะหรือภาษีอื่นใดแลว 

 

คาธรรมเนียม

คาธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม (% ตอปของจํานวนเงินทุนจดทะเบียน 
ณ วันจดทะเบียนกองทรัพยสินเปนกองทุนรวม)

คาธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผูถือหนวยลงทุน (% ของมูลคาซื้อขาย) 
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*ผลการดําเนินงานในอดีต มิไดเปนสิ่งยืนยันถึงผลการดําเนนิงานในอนาคต 

 

 
 

นโยบายการจายปนผล 
ผูดูแลผลประโยชน 
วันที่จดทะเบียน 
อายุโครงการ 

ไมมี 
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จํากัด (มหาชน) 
วันที่ 25 กันยายน 2562 
ประมาณ 1 ป (ทั้งนี้ จะไมตํ่ากวา 11 เดือน และไมเกิน 1 ป 1 เดือน) 

ซื้อและขายคืนหนวยลงทุน วันทําการซ้ือ                                : วันที่ 18 – 23 กันยายน 2562 
ในวันส่ังซื้อวันสุดทาย บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะไมรับชําระเงินคาซ้ือหนวยลงทุน
ดวยเช็ค หรือดราฟต และไมรับชําระเงินคาซ้ือหนวยลงทุนผานธนาคาร หรือชองทาง
ใดๆ ที่ทําใหบริษัทจัดการไมสามารถสรุปยอดคาซ้ือหนวยลงทุนและมีหลักฐานจาก
ธนาคารผูรับเงินใหสามารถตรวจสอบไดวาเปนรายการซ้ือที่ไดรับชําระเงินสมบูรณ
ถูกตอง ภายในส้ินวันทําการสุดทายของการเสนอขายคร้ังแรก เวนแตบริษัทจัดการจะ
อนุญาตเปนอยางอื่น 

มูลคาขั้นตํ่าของการซื้อคร้ังแรก     : 1,000 บาท 
มูลคาขั้นตํ่าของการซื้อคร้ังถัดไป   : ไมกําหนด 
วันทําการขายคืน                         : บริษัทจัดการจะรับซ้ือคืนหนวยลงทุนโดยอัตโนมัติ
เม่ือกองทุนครบกําหนดอายุกองทุน ในกรณีที่วันดังกลาวเปนวันหยุดจะใชวันทําการ
ถัดไป โดยบริษัทจัดการจะแจงวันทําการรับซ้ือคืนหนวยลงทุนโดยอัตโนมัติใหผูถือ
หนวยลงทุนทราบภายใน 30 วันนับต้ังแตวันส้ินสุดการเสนอขายหนวยลงทุน ในกรณี
ที่วันดังกลาวเปนวันหยุดจะใชวันทําการถัดไป 

มูลคาขั้นตํ่าของการขายคืน          : ไมกําหนด 
ยอดคงเหลือขั้นตํ่า                       : ไมกําหนด 
จํานวนหนวยลงทุนคงเหลือขั้นตํ่า : ไมกําหนด 
ระยะเวลาการรับเงินคาขายคืน     : ภายใน 5 วันทําการนับต้ังแตวันถัดจากวันทําการ
รับซื้อคืนหนวยลงทุนโดยอัตโนมัติ 

เม่ือกองทุนครบกําหนดอายุกองทุนและดําเนินการเลิกกองทุน ในการคืนเงินจากการ
เลิกกองทุนใหผูถือหนวยลงทุนนั้น บริษัทจัดการจะดําเนินการรับซื้อคืนหนวยลงทุน
โดยอัตโนมัติใหกับผูถือหนวยลงทุนทุกราย โดยบริษัทจัดการจะนําเงินทั้งหมด     

ประเภทกองทุนรวมเพื่อใชเปรียบเทียบผลการดําเนินงาน ณ จดุขาย คือ - 

ขอมูลอ่ืนๆ 

ผลการดําเนินงาน 
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ที่ไดจากการรับซื้อคืนหนวยลงทุนโดยอัตโนมัติของผูถือหนวยลงทุนจากกองทุนนี้     
ไปลงทุนตอยังกองทุนเปดธนชาตตลาดเงิน (T-MONEY) 

 คุณสามารถตรวจสอบมูลคาทรัพยสินรายวันไดที่ www.thanachartfund.com 
ผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน ธนาคารธนชาต จํากัด (มหาชน) 

บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน ธนชาต จํากัด 
หรือผูสนับสนุนการขายและรับซื้อคืนที่บลจ.ธนชาต แตงต้ัง 

รายชื่อผูจัดการกองทุน รายชื่อ 
นาย วิศิษฐ ชื่นรัตนกุล 
นางสาววิภาสิริ เกษมศุข 
นางรัชนิภา พรรคพานิช 
นางสาวทัชภรณ โอภาสขจรเดช 

วันที่เร่ิมบริหารกองทุน 
วันจดทะเบียนกองทุน 
วันจดทะเบียนกองทุน 
วันจดทะเบียนกองทุน 
วันจดทะเบียนกองทุน 

ติดตอสอบถาม 
รับหนังสือชี้ชวน 
รองเรียน 

บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน ธนชาต จํากัด 
ที่อยู  :  ชั้น 5-7 อาคารเอ็ม บี เค ไลฟ เลขที่ 231 ถนนราชดําริ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน 
กรุงเทพมหานคร 10330 
โทรศัพท 0-2126-8399  โทรสาร 0-2217-5281 
Website : www.thanachartfund.com  
Email : mailus@thanachartfund.com 

ธุรกรรมที่อาจกอใหเกิดความ
ขัดแยงทางผลประโยชน 

คุณสามารถตรวจสอบธุรกรรมที่อาจกอใหเกิดความขัดแยงทางผลประโยชนไดที่ 
www.thanachartfund.com 

  การลงทุนในหนวยลงทุนไมใชการฝากเงิน รวมทั้งไมไดอยูภายใตความคุมครองของสถาบันคุมครองเงินฝาก จึงมีความ
เส่ียงจากการลงทุนซึ่งผูลงทุนอาจไมไดรับเงินลงทุนคืนเต็มจํานวน 

  ไดรับอนุมัติจัดต้ัง และอยูภายใตการกํากับดูแลของสํานักงาน ก.ล.ต. 
  การพิจารณารางหนังสือชี้ชวนในการเสนอขายหนวยลงทุนของกองทุนรวมน้ีมิไดเปนการแสดงวาสํานักงาน ก.ล.ต. ได

รับรองถึงความถูกตองของขอมูลในหนังสือช้ีชวนของกองทุนรวม หรือไดประกันราคาหรือผลตอบแทนของหนวยลงทุนที่
เสนอขายนั้น ทั้งนี้ บริษัทจัดการกองทุนรวมไดสอบทานขอมูลในหนังสือช้ีชวนสวนสรุปขอมูลสําคัญ ณ วันที่ 17 กันยายน 
2562 แลวดวยความระมัดระวังในฐานะผูรับผิดชอบในการดําเนินการของกองทุนรวมและขอรับรองวาขอมูลดังกลาว
ถูกตองไมเปนเท็จ และไมทําใหผูอื่นสําคัญผิด 
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ขอมูลเกี่ยวกับเปาหมายการลงทุนของกองทุน 

กองทุนมีเปาหมายท่ีจะลงทุนในหลักทรัพย และ/หรือทรัพยสินท่ีเก่ียวของกับตราสารแหงหน้ี เงินฝาก และ/หรือตราสารทางการเงินตางๆ ของภาครัฐและ/หรือเอกชน 
ท้ังน้ี กองทุนจะลงทุนในตราสารแหงหน้ีตางประเทศโดยเฉลี่ยในรอบปบัญชีไมนอยกวารอยละ 80 ของมูลคาทรัพยสินสุทธิของกองทุน ท่ีมีอายุใกลเคียงกับอายุโครงการ
จัดการกองทุน โดยมีขอมูลเก่ียวกับเปาหมายการลงทุนของกองทุน ดังน้ี 

ขอมูลเก่ียวกับเปาหมายการลงทุนของกองทุนเปดธนชาตตราสารหน้ีตางประเทศ 1Y36 
เปาหมายอัตราผลตอบแทนโดยประมาณ 1.55% ตอปของเงินลงทุนเร่ิมแรก (ในรูปสกุลเงินบาท) 

 

ตราสารที่ลงทุน FITCH สัดสวนการลงทุน
โดยประมาณ 

อัตราผลตอบแทน 
ของตราสาร 

โดยประมาณ (ตอป) 
(ในรูปสกลุเงนิบาท) 

ประมาณการ
ผลตอบแทนทีไ่ดรับ
จากการลงทนุ ในรูป
สกุลเงินบาท (ตอป) 

ระยะเวลาการ
ลงทนุ 

(โดยประมาณ) 

เงินฝาก ของ China Construction Bank Asia Corp -ฮองกง(1) A 10.00% 1.65% 0.17% 

1 ป 

เงินฝาก ของ Bank of China Ltd -จีน(1) A 9.00% 1.60% 0.14% 

เงินฝาก ของ Agricultural Bank of China Ltd -จีน(1) A 9.00% 1.60% 0.14% 

เงินฝาก ของ Doha Bank QSC -กาตาร(1) A 19.00% 1.85% 0.35% 

เงินฝาก ของ Qatar National Bank QPSC -กาตาร(1) A+ 15.00% 1.85% 0.28% 

เงินฝาก ของ Commercial Bank QSC -กาตาร(1) A 19.00% 1.65% 0.31% 

เงินฝาก ของ Al Khalij Commercial Bank PQSC -กาตาร(1) A 19.00% 1.70% 0.32% 

รวม   100.00%   1.72% 

ประมาณการคาใชจายกองทนุ(2)       (0.17%) 

ประมาณการผลตอบแทนที่ผูถือหนวยลงทุนจะไดรับเม่ือรับซ้ือคืนอัตโนมัต ิ(ตอป)       1.55% 

หมายเหตุ 

(1) แหลงท่ีมาของขอมูล อัตราผลตอบแทนท่ีเสนอขายโดยผูออกตราสาร ณ วันท่ี 17 กันยายน 2562 
(2) คาใชจายของกองทุน (รวมคาธรรมเนียมการจัดการแลว) สามารถเปล่ียนแปลงตามความเหมาะสม โดยในกรณีท่ีกองทุนไดรับ

ผลตอบแทนสูงกวาท่ีไดเปดเผยไวตอนเสนอขายหนวยลงทุน บริษัทจัดการอาจเรียกเก็บคาธรรมเนียมการจัดการเพ่ิมเติมได 
ท้ังนี้ ไมเกินเพดานคาธรรมเนียมการจัดการท่ีระบุในโครงการ 

(3) อัตราผลตอบแทนรวมการ SWAP จากเงินสกุลตางประเทศเปนเงินสกุลบาท 
(4) ตราสารและ/หรือสัดสวนท่ีลงทุนอาจเปล่ียนแปลงตามภาวะตลาดหรือดุลยพินิจของผูจัดการกองทุน โดยอาจพิจารณาลงทุน

ในตราสารอ่ืนแทนและ/หรือเพ่ิมเติมจากท่ีระบุไวขางตน โดยมีอันดับความนาเช่ือถือของผูออกหรือตราสารอยูในระดับท่ี
สามารถลงทุนได เชน Abu Dhabi Commercial Bank PJSC, China Construction Bank Corp, Industrial & Commercial 
Bank of China Ltd, Industrial & Commercial Bank of China Asia Ltd, Bank of Communications Co Ltd, Bank of 
East Asia Ltd, China Development Bank, United Oversea Bank LTD เปนตน และหรือตราสารท่ีอยูภายใตกรอบการ
ลงทุนของ บลจ.ธนชาต  

(5) บริษัทจัดการจะสงวนสิทธิในการเปล่ียนแปลงทรัพยสินท่ีลงทุนหรือสัดสวนการลงทุนไดเฉพาะเมื่อมีความจําเปนและสมควร
เพ่ือรักษาผลประโยชนของผูลงทุนเปนสําคัญ โดยการเปล่ียนแปลงนั้นตองไมทําใหความเส่ียงของทรัพยสินท่ีลงทุน
เปล่ียนแปลงไปอยางมีนัยสําคัญ 

(6) ในกรณีท่ีมีความผิดปกติของตลาด หรือในกรณีท่ีการเปล่ียนแปลงในภาวะตลาดหรือการคาดการณภาวะตลาดทําใหการลงทุน
ในตางประเทศขาดความเหมาะสมในทางปฏิบัติ หรือกรณีอ่ืนใดท่ีเกิดจากสาเหตุท่ีไมสามารถควบคุมได เชน การเปล่ียนแปลง
ทางการเมือง กฎหมาย เศรษฐกิจ ตลาดการเงิน อัตราดอกเบ้ีย กฎหมายภาษีอากร และการบังคับใชขอกําหนดเก่ียวกับการ
ควบคุมอัตราแลกเปล่ียนและการเขา-ออกของเงินลงทุน หรือกฎหมายหรือขอกําหนดอ่ืนๆ เปนตน ซ่ึงอาจเปนสาเหตุให
กองทุนไมสามารถดําเนินการใหเปนไปตามรายละเอียดท่ีโครงการกองทุนกําหนดไวได เชน ทําใหอายุโครงการกองทุนอาจ
จําเปนตองขยายออกไปมากกวาชวงอายุโครงการท่ีระบุไว หรือมีผลกระทบใหมูลคาเงินลงทุนและผลตอบแทนไมเปนไปตาม
เปาหมายอัตราผลตอบแทนโดยประมาณ 

(7) หากไมสามารถลงทุนใหเปนไปตามท่ีกําหนดไวเนื่องจากสภาวะตลาดมีการเปล่ียนแปลงไป หรือโครงสราง/อัตราภาษีท่ี
เก่ียวของกับการลงทุนในตราสารมีการเปล่ียนแปลงอยางมีนัยสําคัญ ผูถือหนวยลงทุนอาจไมไดรับผลตอบแทนตามอัตราท่ี
โฆษณาไว และ/หรือบริษัทจัดการอาจไมรับซ้ือคืนหนวยลงทุนโดยอัตโนมัติตามอัตราท่ีโฆษณาไว 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 ผูลงทุนควรทําความเขาใจลักษณะสินคา เง่ือนไขผลตอบแทน และความเส่ียงกอนตัดสินใจลงทุน 
 หากไมสามารถลงทุนใหเปนไปตามที่กําหนดไวเน่ืองจากสภาวะตลาดมีการเปลี่ยนแปลงไป ผูถือหนวยลงทุนอาจไมไดรับผลตอบแทนตามอัตรา 

ที่โฆษณาไว 
 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมและขอรับหนังสือชี้ชวนไดในวันและเวลาทําการเสนอขาย ไดที่บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน ธนชาต จํากัด    

โทร 0-2126-8399 หรือ ธนาคารธนชาต จํากัด (มหาชน) โทร 1770 หรือผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหนวยลงทุนที่ บลจ.ธนชาต แตงต้ัง 
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ความเส่ียงจากการผิดนัดชําระหนี้ของผูออกตราสาร (Credit Risk) หมายถึง การพิจารณาจากอันดับความนาเช่ือถือของ 

ตราสารท่ีลงทุน (credit rating) ซึ่งเปนขอมูลบอกระดับความสามารถในการชําระหน้ี โดยพิจารณาจากผลการดําเนินงานท่ีผาน
มาและฐานะการเงินของผูออกตราสาร credit rating ของหุนกูระยะยาวมีความหมายโดยยอ ดังตอไปนี้ 

ระดับ 
การลงทุน 

TRIS Fitch Moody’s S&P คําธิบาย 

ระดับที่ 
นาลงทุน 

AAA AAA(tha) Aaa AAA อันดับเครดิตสูงที่สุด มีความเส่ียงตํ่าที่สุดที่จะไมสามารถ
ชําระหนี้ไดตามกําหนด 

AA AA(tha) Aa AA อันดับเครดิตรองลงมาและถือวามีความเส่ียงตํ่ามากที่จะ
ไมสามารถชําระหน้ีไดตามกําหนด 

A A(tha) A A ความเส่ียงตํ่าที่จะไมสามารถชําระหนี้ไดตามกําหนด 
BBB BBB(tha) Baa BBB ความเส่ียงปานกลางท่ีจะไมสามารถชําระหน้ีไดตาม

กําหนด 
ระดับที่ตํ่ากวา
นาลงทุน 

ตํ่ากวา 
BBB 

ตํ่ากวา 
BBB(tha) 

ตํ่ากวา 
Baa 

ตํ่ากวา 
BBB 

ความเส่ียงสูงที่จะไมสามารถชําระหน้ีไดตามกําหนด 

ความเส่ียงจากความผันผวนของมูลคาหนวยลงทุน (Market Risk) เกิดจากการเปล่ียนแปลงของอัตราดอกเบี้ยซ่ึงขึ้นกับ
ปจจัยภายนอก เชน ภาวะเศรษฐกิจการลงทุน ปจจัยทางการเมืองทั้งในและตางประเทศ เปนตน โดยราคาตราสารหน้ีจะ
เปล่ียนแปลงในทิศทางตรงขามกับการเปล่ียนแปลงของอัตราดอกเบ้ีย เชน หากอัตราดอกเบ้ียในตลาดเงินมีแนวโนมปรับตัว
สูงขึ้น อัตราดอกเบี้ยของตราสารหนี้ที่ออกใหมก็จะสูงขึ้นดวย ดังนั้น ราคาตราสารหน้ีที่ออกมากอนหนาจะมีการซื้อขายในระดับ
ราคาที่ตํ่าลง โดยกองทุนรวมที่มีอายุเฉล่ียของทรัพยสินที่ลงทุน (portfolio duration) สูงจะมีโอกาสเผชิญกับการเปล่ียนแปลง
ของราคามากกวากองทุนรวมที่ portfolio duration ตํ่ากวา 

ความเส่ียงจากการเปล่ียนแปลงของอัตราแลกเปล่ียน (Currency Risk) หมายถึง การเปล่ียนแปลงของอัตราแลกเปล่ียนมี
ผลกระทบตอมูลคาของหนวยลงทุน เชน กองทุนรวมลงทุนดวยสกุลเงินดอลลารในชวงที่เงินบาทออนแตขายทํากําไรในชวงที่เงิน
บาทแข็ง กองทุนรวมจะไดรับเงินบาทกลับมานอยลง ในทางกลับกันหากกองทุนรวมลงทุนในชวงที่เงินบาทแข็งและขายทํากําไร
ในชวงท่ีเงินบาทออนก็อาจไดผลตอบแทนมากขึ้นกวาเดิมดวยเชนกัน ดังนั้น การปองกันความเส่ียงจากอัตราแลกเปล่ียนจึงเปน
เคร่ืองมือสําคัญในการบริหารความเส่ียงจากดังกลาว ซึ่งทําไดดังตอไปนี้ 
 ปองกันความเส่ียงทั้งหมดหรือเกือบทั้งหมด: ผูลงทุนไมมีความเส่ียงจากอัตราแลกเปล่ียน 
 ปองกันความเส่ียงบางสวน: โดยตองระบุสัดสวนการปองกันความเส่ียงไวอยางชัดเจน ผูลงทุนอาจมีความเส่ียงจาก

อัตราแลกเปล่ียน 
 อาจปองกันความเส่ียงตามดุลยพินิจของผูจัดการกองทุนรวม: ผูลงทุนอาจมีความเส่ียงจากอัตราแลกเปล่ียน 

เนื่องจากการปองกันความเส่ียงขึ้นอยูกับดุลยพินิจของผูจัดการกองทุนรวมในการพิจารณาวาจะปองกันความเส่ียง
หรือไม 

 ไมปองกันความเส่ียงเลย: ผูลงทุนมีความเส่ียงจากอัตราแลกเปล่ียน 
 

คําอธิบายเพิม่เติม


